Conacul Secuiesc
PACHET DE PAȘTE
2022
All-INCLUSIVE
22-25 APRILIE
4 ZILE ȘI 3 NOPȚI DE CAZARE
Check–in 16:00
1600 LEI/ PERSOANĂ (copiii au reducere)

Cum arată un sejur de Paște la Conac?
22 APRILIE
În prima seară vă întâmpinăm cu țuică și afinată din partea casei,
ca apoi să vă puteți bucura de o cină copioasă cu bucate
tradiționale desăvârșite.
Focul de tabără, vinul fiert și cozonacul tradițional Șomodi nu vor
lipsi de la ritualul de încheiere a unei seri de neuitat la Conac.

23 APRILIE ( ÎNVIERE)
În ziua de Paște ieșim puțin să descoperim frumusețea locurilor ce
ne înconjoarã într-o plimbare cu trăsura de cai, ca la cina festivă să
aveți poftă de mâncare și să savurați bucatele pe săturate.
După slujba de Înviere, ciocnim ouă roșii și savurăm deliciosul
cozonac cu nucă și mac.
24 APRILIE
Utima seară din sejur o petrecem savurând gustoasele brânzeturi
tradiționale Torockoi, în ambientul unui show live de saxofon.
25 APRILIE
CHECK OUT 12:00

Ce mai trebuie să știți?
Reduceri
Copiii până în 6 ani beneficiază de gratuitate
Copiii între 6-14 ani beneficiază de 50% reducere
Copiii de 14 ani se consideră adulți
Cazarea se face în camere duble

Condiții de plată*
Avansul pentru rezervarea sejurului este de 35% din valoare
totală
Restul de plată, cei 65% din valoarea sejurului, se va achita cu 14
zile înainte de începerea sejurului
Se percepe taxă integrală dacă rezervarea se va face în mai
puțin de 14 zile de la începerea sejurului
*În caz de forță majora (restrictionarea in cazul pandemiei cu
COVID-19) avansul se va restitui integral!

Modalități de plată
Plata se poate face: în numerar, cu card bancar, cu card de
tichete de vacanță sau prin transfer bancar
Toate prețurile sunt pe persoană exprimate în RON și conțin
TVA
Politica de anulare
Rezervările se pot anula:
Gratuit cu 45 de zile înainte de data sosirii
Între 45 și 30 de zile orice anulare sau modificare se penalizează
cu 50% din valoarea integrala a pachetului
Cu mai puțin de 30 de zile înainte de data sosirii, pachetele
devin nerambursabile și orice modificare sau anulare se
tarifează cu contravaloarea întregului sejur

REZERVĂRI
004 0730 210 768
WWW.CONACULSECUIESC.RO

